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 گزیده بیانات رهبر معظم انقالب درباره شهید سلیمانی
 

سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود. هم یک فرمانده جنگاورِ مسللطلب بلر  شهید

 ی نظامی بود. در مسائل داخلی اهل حزب و جناح و مانند اینها نبود. عرصه
 بیانات در دیدار مردم قم

8931دی  81  

 

ی با تروریسم در ایلن  ترین فرمانده مبارزه به معنای واقعی کلمه، قوی سلیمانی شهید

به چشم یک فرد نگاه نکنیلم  بله چشلم یلک  سلیمانی قاسم منطقه است. ما به حاج

 مکتب نگاه کنیم.
 خطبه نماز جمعه تهران

8931دی  72  

 

های ایمانی وقتی که این ایمان را با عمل صالح همراه کنند، وقتی حلرکلت  شخصیت

جهادی بکنند، محصولش میشود شخصیطتی مثل این، کله قلدرتلهلای بلزرر او را 

 تحسین میکنند، حتطی دشمنانش او را تحسین میکنند.
 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم

 8931بهمن  81

 

به هر دو حُسنیین رسید  هم پیروز شدکه در منطلقله، پلیلروز ملیلدان  سلیمانی شهید

 است. هم به شهادت رسید. سلیمانی شهید
 بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی

8931بهمن  73  

او آمد تا محور مقاومت را تقویت کند. حاج قاسم با تدبیر، با شجاعت، با کیاست، بلا 

، گام در ایلن مسلیلر »پیروزی از آن مستضعفان است«ایمان و باور به وعده الهی که 

 گذاشت.

او شبانه روز، لحظه ای از این هدف دور نشد. او همه کسانی که دل در گلروی عشل  

اسالم ناب و آزادی قدس داشتند، به هم پیوند داد. حزب اهلل، نیروهای وطنی سلوریله، 

فاطمیون، زینبیون، حیدریون و حشدالشعبی را به هم گره زد و خود حلقه وصلل ایلن 

دلدادگان و عاشقان راه حسین)ع( شد. خستگی نداشت وللی دشلملن را خسلتله و 

سردرگم کرد. او مرد میدان بود. او خانواده معزز شهدا را دوسلت داشلت. او هلمله 

جوانان را فرزند انقالب و میهن میدانست. او همه را دوست داشت و همین سبب شد تا 

 در دل همه مبارزان و ایرانیان و مسلمانان جای بگیرد و ماندگار شود.

حاج قاسم همچون موالیش حیدر کرار از پشت سر ضربه خورد. همچون ابلاللفلضلل 

العباس)ع( جانباز حرم اهل بیت، بی دست به شهادت رسید. با شهادت حلاج قلاسلم، 

دلها شکست ولی همین دلهای شکسته به هم نزدیک و یکی شد. زیرا خدا در دللهلای 

شکسته حضور دارد. دلی که شکست، به خدا نزدیکتر میشود و این رمز پیروزی است. 

نشانه های پیروزی در اولین روزهای پس از شهادت حاج قاسم، نمایان شلد. تشلیلیل  

پیکر مطهر او از کربالی عراق تا شهرهای ایران، نشانه های یکدلی و یکلالارچلگلی و 

پیروزی اسالم بر کفر جهانی بود. نشانه دیگر اینکه قاتل او، ترامپ ریلیلس جلملهلور 

آمریکا از قدرت به زیر کشیده شد و این وعده الهی است. خون شهید ملیلجلوشلد و 

 استکبار را به زانو در خواهد آورد.

 انشاهلل

 سرتیپ جانباز عباس طایفه، رییس هیئت مدیره انجمن خادمان شهدای حرم

2 7 



سلیمانی شصت و چند سال سنش بود، ایشان که خیلی جوان نبود  اگلر  همین شهید 

دَه سال دیگر هم زنده میماند و بنده زنده میماندم و بنا بود که من مشخص بکنلم، او 

 را در همین جا نگه میداشتم.
 بیانات در دیدار مجازی تشکلهای دانشجویی

 8933اردیبهشت  71

 

مظهر این اقتدار بود، در کل منطقه اقتدار ملی ایران را به رخ دشملنلان  سلیمانی شهید

 ی اقتدار ملطی بود. کشور و دشمنان انقالب میکشید، مظهر این روحیه
 بیانات در دیدار مجازی نمایندگان مجلس

 8933تیر  77

 

سلیمانی الگوی اسالمی است. شما با عملکرد خودتان میتوانید این اللگلو  شهید قاسم

  را در چشم مردم جهان شیرین کنید و تبلیغ کنید آن را، برجسته کنید.
 بیانات در دیدار مجازی هیئت دولت

 8933شهریور  7

 

المللی و مانند اینهلا،  ی دیالماسی و بین عزیز ما بود که خب در عرصه سلیمانی شهید 

 آوری داشت. در منطقه یک فعطالیطت شگفت
 بیانات در دیدار مجازی پیشکسوتان دفاع مقدس

 8933شهریور  98

 

با حرکات خود و باالخره با شهادت خود اسم رمز برانگلیلخلتلگلی و  سلیمانی شهید

 بسیج مقاومت در دنیای اسالم شد.
سلیمانی اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم بیانات در دیدار دست  

 8933آذر  71

 او خانواده شهدا را دوست داشت

 

حاج قاسم سلیمانی. تمام وجودش، روحش و جسمش و در یک کلمه قلبش ماالمال از 

عش  خداوند سبحان و رسول خدا)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت)علیهلم السلالم( 

بود و آن را تقدیم مردم کرد. او خود را وقف دفاع از ناموس انقالب اسالمی و ایلران 

عزیز و مردم مظلوم و فهیم ایران کرد. چیزی برای خود نمیخواست. هر آنچه که طللب 

میکرد، برای رضای خدا و برای مردم بود. اخالصش، صداقتش، رفاقتش، ملهلربلانلی، 

دستگیری از مستمندان، فاطمی بودنش، باعث شد که در طول هشت سال دفاع ملقلدس 

 جانانه بجنگد. جان خود را همچون آرش به مانند تیری در کمان گذارد و رها کند.

حاج قاسم خود را رها کرد و از همه قیدها و بندهای دنیا آزاد شد. او ملرد جلنل  و 

مبارزه بود. میخروشید و میجوشید. و خالصانه و مخلصانه جلوتر از همه همسنگرانش بلا 

خصم زبون، کفار بعثی جنگید. مجروح شد ولی پا پس نکشید. مجروح شد ولی عقلب 

 نشینی نکرد. مجروح شد ولی ایستاد.

پس از جن  در شرق کشور با اشرار و تروریست ها جنگید، مبارزه کلرد. بلی نلام و 

نشان. نامی از حاج قاسم سلیمانی نبود. زیرا میخواست همواره گمنام، بله سلان سلربلاز 

والیت، در تراز سرباز انقالب اسالمی زندگی کند. همین مرام و دلدادگی او را لحلظله 

به لحظه به قدس نزدیک میکرد. قدسی که آرمان انقالب اسلالملی اسلت و املام)ره( 

 آزادی آن را وعده داده است و امام خامنه ای فرمود به زودی آزاد خواهد شد.

حاج قاسم آمد برای آزادی قدس. میدانست راه آزادی قدس از کربال میگذرد. آمد و 

کربال را، نجف را، کاظمین را، سامرا، حرم حضرت زینب)س( و حرم حضلرت رقلیله

 )س( را از دست نانجیبان نجات دهد تا به قدس برسد. 
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